1. IME PREDMETA:

EKONOMIJA
2. SPLOŠNI CILJI
Študent:
• spoznava in razume ekonomski problem,
• si razvija sposobnosti za reševanje enostavnih ekonomskih vprašanj,
• se zave vloge ekonomskih subjektov v procesu globalizacije.

Študent:
• zazna ekonomski problem in nujnost gospodarjenja z dobrinami,
• spozna osnovne ekonomske zakonitosti,
• ugotavlja značilnosti trga,
• zbira in analizira pridobljene informacije narodnih gospodarstev in ocenenjuje razmere le-teh,
• razlikuje oblike trga in konkurence,
• razume in razloži oblikovanje tržnega ravnotežja in oblikovanje ravnotežne
cene,
• ugotavlja in razlikuje trende in gospodarski razvoj na osnovi makroekonomskih kazalcev,
• pozna pravne sisteme in mednarodne pravne okvire,
• prepoznava in definira dejavnike ekonomske politike,
• obvlada teorijo proizvodne in potrošne izbire,
• teoretična spoznanja dopolnjuje z grafičnimi prikazi,
• razvija globalne vizije in strategije glede na obliko konkurence na danem
nacionalnem trgu.
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3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
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• Razloži ekonomski problem družbe in opiše razloge zanj.
• Nariše in razloži premico alternativnih možnosti potrošnje.
• Izračuna mejno koristnost dobrine in na osnovi tega razloži zakon padajoče mejne
koristnosti.
• Grafično prikaže in razloži premike premice alternativnih možnosti potrošnje kot
posledico sprememb različnih dejavnikov.
• Nariše krivuljo alternativnih možnosti proizvodnje in razloži njene značilnosti.
• Grafično prikaže in razloži premike krivulje alternativni možnosti proizvodnje kot
posledico sprememb različnih dejavnikov.
• S podatki določenih stroškov izračuna povprečne in mejne stroške, nariše krivulje
stroškov in razloži gibanje le-teh.
• Nariše krivuljo ponudbe/povpraševanja in na njeni obliki oceni elastičnost ponudbe/povpraševanja.
• Izračuna in razloži elastičnost ponudbe/povpraševanja za konkretni primer.

• Razume osnovni ekonomski problem kot posledico hitrejšega naraščanja potreb nad razpoložljivimi dobrinami.
• Zna našteti ekonomske dobrine in problem njihove razpoložljivosti.
• Spozna vsebino procesa gospodarjenja in reprodukcijskega procesa.
• Spozna oblike reševanja ekonomskega problema.
• Spozna koristnost dobrine in odločanje posameznika o nakupih.

• Spozna produkcijo kot tehnični in družbeni problem in problem
produkcijske izbire.
• Spozna pojem produkcijskih stroškov in vrste stroškov glede na
obseg proizvodnje.

•
•
•
•
•

–
• Nominalni DBP z uporabo deflatorja preračuna v realni BDP.
• Primerja BDP po državah in oceni stopnjo njihovega gospodarskega razvoja.

–
–

• Spozna pojme ekonomski sistem, ekonomska struktura in ekonomska politika.

• Spozna pojme družbeni bruto produkt, nominalni in realni BDP.
• Spozna metode ugotavljanja in delitve BDP.

• Spozna posamezne elemente BDP z vidika njegove uporabe (osebno
potrošnjo, splošno in skupno potrošnjo, investicije).

• Spozna posamezna področja ekonomske politike (davčno, zunanjetrgovinsko..) in vpliv ukrepov na gospodarstvo.
• Spozna pomen in dejavnike investiranja.
• Spozna kriterije vrednotenja investicij.

Spozna pojem trga in konkurence ter njene dejavnike.
Prepozna različne oblike konkurence.
Spozna pojme elastičnosti ponudbe in povpraševanja.
Opiše oblike nepopolne konkurence in posledice le-te.
Našteje različne oblike konkurence za trge določenega blaga.

FORMATIVNI CILJI
Študent:

INFORMATIVNI CILJI
Študent:

4. OPERATIVNI CILJI

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
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Število kontaktnih ur: 60 ur
(36 ur predavanj, 24 ur vaj).
Število ur samostojnega dela: 72 ur
(32 ur študij literature, 40 ur reševanja nalog in študija primerov).
Obvezna je prisotnost na vajah ter pisni izpit.
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